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   علمی هایقطب عملکرد ارزیابی هایشاخص تعیین

 ناهید شیخان

 نژادفیروز بختیاری

 چکیده

گذاری آموزش عالی معرف نوع مهمی از سرمایه

آوری و ارتقای در منابع انسانی است که با فراهم

، خالقیت و مهارت و نگرش موردنیاز فناوریدانش، 

 کند. آموزش عالیفراگیران، به توسعه پایدار کمک می

تحقیقات  و با پژوهش و شودمیموجب ترویج دانش 

-وجود میهبنیادی و کاربردی علم و دانش جدید نیز ب

آورد. در دهه اخیر توجه به توسعه پایدار علمی در 

ز گسترش قابل توجهی برخوردار شده است. ایران ا

دهی آوری و سامانهای علمی با هدف گردهمقطب

ند در گسترش جمعی از اعضای هیئت علمی توانم

ها مرزهای دانش و توسعه پایدار علمی در دانشگاه

 هایاند. ارزیابی مستمر عملکرد این قطبایجاد شده

ها در نظر تأسیس آن علمی با توجه به اهدافی که در

ثر های مؤاست با تعیین و تدوین شاخصگرفته شده 

و مفید ضروری است. در این مقاله مدل جدیدی برای 

های علمی طراحی و نتایج رد قطبارزیابی عملک

های علمی دانشگاه صنعتی اجرای آن در قطب

امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. یکی از نتایج 

ای هتواند در شناسائی فعالیتحاصل از این ارزیابی می

تفاده شده و منجر به های علمی اسقطب مؤثرمفید و 

با  الوهعدهی مناسب آنها شود و بههدایت و جهت

ایجاد رقابت صحیح شاخصی برای حمایت و پشتیبانی 

                                                           
 وری دانشگاه صنعتی امیرکبیرعضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره 
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 های دینامیکی هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیرها و سامانهاستاد دانشکده مهندسی مکانیک  و عضو قطب علمی سازه 

رد تر تعیین و موهای علمی فعالبیشتر از قطب

شناسی آسیب استفاده قرار گیرد. همچنین برای

ع ر رفو د کردهای علمی با عملکرد  ضعیف اقدام قطب

ها نکردن آنفعالیت  و اصالح مسائل مربوط به

 صورت تداوم در فقدان انجام داد و درجدی  هایاقدام

فعالیت مفید تصمیم به  انحالل و حذف قطب علمی 

 گرفت.

 علمی، توسعه پایدار، مدل قطب واژگان کلیدی:

 .ها، رقابتارزیابی عملکرد، شاخص

 مقدمه -1

توسعه مجموعه تغییراتی است که یک نظام 

اجتماعی را از شرایط خاصی از زندگی که نامطلوب 

سوی شرایط بهتر حرکت شود، به تشخیص داده می

جامع و  یندهد و یا به عبارت دیگر، توسعه فراد

ف شود و هدفراگیری است که به وسیله انسان آغاز می

شرایط زیستی کلیه افراد جامعه  آن بهبود بخشیدن به

 .]1[است 

واژه توسعه تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در 

به  ، از دیدگاه اقتصادی توسعه]2[جهان متداول شد 

معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد 

و در  ]3[شود ساالنه تولید ناخالص ملی قلمداد می

تی عآن پارامترهایی از جمله درآمد سرانه، تولیدات صن
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ند. شوکننده قلمداد میو غیره به عنوان عوامل تعیین

]4[ 

های پس از جنگ جهانی های توسعه در سالمدل

هاد غرب برای کشورهای صدمه دیده از دوم، به پیشن

ها، توسعه جنگ جهانی دوم مطرح شد. در این مدل

مترادف با رشد و شاخص محور آن، افزایش تولید 

های کمی ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سایر شاخص

اقتصادی بود. این متغیرها که مالک پیشرفت و توسعه 

به نکردن رفت به دلیل توجه کشورها به شمار می

کیفیت زندگی انسان تغییر پیدا کرد. در این شرایط، 

توسعه به رشد مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با 

های اجتماعی داخل نیازهای اساسی افراد و گروه

جامعه و تبدیل وضعیت نامطلوب گذشته به سوی 

توسعه کلیه  . بنابراین]5[وضعیت مطلوب تعریف شد

، یعنی عوامل در بهبود شرایط زیستی مؤثرعوامل 

اعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را اقتصادی، اجتم

  . گیردمیدربر

تغییر رویکرد در توسعه و توجه به انسان و طبیعت 

دهد که به توسعه پایدار تعریف جدیدی را ارائه می

معروف است. در رویکرد توسعه پایدار عالوه بر اهمیت 

ی فهای کیدادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه

شود. براساس تعریف زندگی انسان توجه می

ی که اکمیسیون برانت لند توسعه پایدار، یعنی توسعه

بدون آنکه توانایی  کند،نیازهای زمان حال را برآورده 

سازی نیازهایشان را به های آینده در برآوردهنسل

  ]6[. خطر اندازد

گذاری از طرفی آموزش عالی معرف نوعی سرمایه

 ،انسانی است که با فراهم کردن و ارتقای دانشدر منابع 

های موردنیاز ها و نگرشفناوری، خالقیت و مهارت

کند. آموزش عالی فراگیران، به توسعه جامعه کمک می

 شود، بلکهطور قطع نه تنها موجب ترویج دانش میبه

با پژوهش و تحقیقات بنیادی و کاربردی و علمی دانش 

رد و این دانش جدید مدیون آووجود میجدید نیز به

در خصوص نقش   تفکر خالق منابع انسانی است. 

 تواندانشگاه و آموزش عالی در جامعه به زبان ساده می

گفت قصد آموزش عالی و دانشگاه تربیت نیروی انسانی 

متخصص برای پاسخگویی به نیازهای حال، آینده و 

التحصیالن کنونی ما انجام پژوهش است. یعنی فارغ

باید پاسخگوی نیازهای چهل و یا پنجاه سال دنیای 

 ]7[ .آینده باشند

گسترش مرزهای دانش و توسعه علمی  منظوربه

های علمی  توسط مجامع های اخیر قطبدر دهه

علمی در جهان ایجاد و توسعه یافته است.  قطب 

 ای متشکلست از مؤسسها علمی در یک کشور عبارت

وری تخصصی و ممتاز از تعداد معینی دانشمند با بهره

در یک حیطه خاص که از فعالیت علمی کارآمد و 

های آموزشی، زمینه های برجسته و متمایز درویژگی

های علمی در سطوح داخلی و پژوهشی و همکاری

مند است. هدف از ایجاد این نهادها المللی بهرهبین

بر و تمرکز  های جذاب علمیگیری محیطشکل

جوامع علمی به ها و دستاوردهای برجسته در دانشگاه

عالی و در سطح  هایمنظور انجام پژوهش

المللی است. مأموریت اصلی این استانداردهای بین

نش جدید و روزآمد و داشتن نهادها تولید و انتشار دا

 خاص یموضوع مشخصه مزیت نسبی )اقتصادی...( در

  است. 

-می 1980لمی در دنیا به دهه های عسابقه قطب

ها با شتاب ن زمان به بعد، تعداد و تنوع آنرسد و از آ

زیادی افزایش یافت. در آن زمان سهم پرداخت دولت 

ها نیاز به دانشگاه طبعبهها محدود شد و به دانشگاه

تنوع مالی و جذب منابع مالی جدید داشتند، از طرف 

ود و از ها مطرح بدانشگاه دیگر بحث اثربخشی

که صرف دانش بدون توجه به نیاز بازار چندان آنجایی

مورد توجه قرار نداشت و دانش برای بهبود وضعیت 

 ها بسیار حائزی مردم و رفع نیازهای اقتصادی آنزندگ

 اهمیت بود، تقاضاگرایی در مورد آموزش عالی رویکرد

-نگری دانشگاهشد. آینده 1980غالب و مطرح دهه 

ها متوجه این اروپا باعث شد که آنای آمریکا و ه
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موضوع باشند که اگر نیازهای اقتصادی جامعه را 

آینده را از دست خواهند داد.  مدنظر نداشته باشند

ها به سمت رفع نیازهای صنعتی و دانشگاه بنابراین

 منظورهای علمی را بهآوردند و قطب اجتماعی روی

گیری این جهت ]8[ .رفع نیازهای صنعت شکل دادند

در آمریکا و اروپا تا امروز روند رو به رشد داشته است. 

های علمی یکی از طوری که امروزه تعداد قطبهب

ی رشد و بالندگی کشورها محسوب هاشاخص

 شود.می

در ایران نیز در آستانه برنامه سوم توسعه اقتصادی 

ر مطالعاتی صورت گرفت و از و اجتماعی کشو

با دنیا بسیار زیاد ارزیابی  که فاصله علمی ماآنجایی

-شد، به منظور کاهش این فاصله علمی ایجاد قطب

های علمی منتخب مورد تأکید های علمی در رشته

ی است که در ایران قطب علمی مرکز ]9[. قرار گرفت

ت علمی با همکاری در آن دانشمندان و اعضای هیئ

هم و در قالب کار گروهی در ایجاد و تقویت یک مزیت 

کوشند و با تولید دانش فنی و نوآوری سعی می علمی

اجتماعی و در پاسخگویی به یک نیاز اقتصادی، 

یک قطب علمی با فعالیت  فرهنگی را دارند. اعضای

سازمان یافته خود در قالب یک مؤسسه با توان علمی 

باال در یک زمینه علمی تخصصی در علوم بنیادی یا 

لمی خود در آن های عکاربردی سعی دارند به فعالیت

و به کسب کیفیت علمی در  بخشندزمینه انسجام ب

 منظورالمللی بهای یا بینی، منطقهسطح مل

پاسخگویی به نیازهای اساسی نائل شوند. بنابراین 

 محورهای اصلی یک قطب علمی عبارتند از:

 ؛فعالیت گروهی دانشمندان -الف

ن محور وجود محور اصلی برای تولید دانش که ای -ب

و زمینه کامالً تخصصی است و بنا به نیاز جامعه و 

 شود؛برای رفع این نیاز انتخاب می

تالش برای دستیابی به نوآوری و کیفیت برتر در  -ج

 ؛زمینه تخصصی مورد فعالیت

ایجاد یک مرجعیت علمی برای پاسخگویی  -د

 . تخصصی به نیازهای موجود جامعه

ی علمی هابه طور کلی در ایران هدف اصلی قطب

 ستا تقویت رقابت و نوآوری و استانداردسازی کیفیت

 کند.:و اهداف زیر را دنبال می

افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و  -1

 ؛اعتالی موقعیت علمی کشور

ای ههای علمی و فناوریدستیابی به آخرین یافته -2

 ؛های خاصنوین در زمینه

 یازهایتولید دانش فنی برای پاسخگویی به ن -3

 ؛اساسی کشور

فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و  -4

 ؛دانشمندان تراز اول

 ؛ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم -5

 ؛های علمی گروهیتقویت فعالیت -6

 ؛المللیبرقراری ارتباطات مؤثر بین -7

ت علمی و پژوهشگران برجسته جذب اعضای هیئ -8

 ؛ایرانی مقیم داخل و خارج کشور

های جدید و مورد نیاز کشور در دایر کردن رشته -9

 . سطوح عالی

قطب علمی  110در حال حاضر در کشور حدود 

های ( در  دانشگاه1379در سه دوره پنج ساله )از سال 

شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، اصفهان، 

قطب  26تعداد  .ن، کرمانشاه و همدان فعال استگیال

علوم پزشکی تحت نظارت وزارت  طهعلمی نیز در حی

  رمان و آموزش پزشکی فعال هستندبهداشت و د

]10[ . 

های فنی و حال حاضر در میان دانشگاه در

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای بیشترین  مهندسی

 های علمیهای قطبمشیقطب علمی است. خط

جایگاه علمی  ارتقای"دانشگاه امیرکبیر با هدف 

 عبارت است از: "کشور

 ؛تقویت مرجعیت علمی -
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های کالن در تدوین نقشه راه تخصصی انجام طرح -

 ؛علمی قطب

المللی با های بینداشتن تقویت مشارکت -

 . هادانشمندان طراز اول جهانی و دانشگاه

های لزوم ارزیابی منظم عملکرد قطب بنابراین

ن بیش از پیش در بهبود آ ریزی برایعلمی و برنامه

شود. زیرا بدون سطح دانشگاه احساس شده و می

آگاهی از میزان پیشرفت و در  بررسی و کسب

-های پیشیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشدست

-روی و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاست

های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود 

مر عملکرد میسر نخواهد جدی نیاز دارند، بهبود مست

گیری و ارزیابی شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه

یری گپذیر نیست زیرا هرچه را که نتوانیم اندازهامکان

توانیم هدایت کنیم و هرچه را که نتوانیم کنیم نمی

 پذیر نخواهد بود.هدایت کنیم مدیریت آن امکان

 ارزیابی عملکرد

که به سنجش و  فرایندی استارزیابی عملکرد 

و قضاوت درباره عملکرد  گذاریگیری، ارزشاندازه

پردازد. در مقایسه نحوه استفاده ای معین میطی دوره

در قالب شاخص های کارایی از منابع ارزیابی عملکرد 

ترین تعریف، نسبت داده به شود. اگر در سادهبیان می

قع اکرد در وستاده را کارایی بدانیم. نظام ارزیابی عمل

خصوص مدیریت در  هایمیزان کارایی تصمیم

استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار 

 دهد. در بعد سازمانی ارزیابی عملکرد معموالً می

 بخشیهاست. منظور از اثرمترادف اثربخشی فعالیت

 کاراها با ویژگی میزان دستیابی به اهداف و برنامه

است. به طور کلی نظام  ها و عملیاتبودن فعالیت

 گیریتوان فرایند سنجش، اندازهارزیابی عملکرد را می

و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب 

نه و حوزه تحت با معیارها و نگرش معین در دام

های معین و در دوره زمانی پوشش معین با شاخص

معین با هدف بازنگری، اصالح و بهبود مستمر آن 

 دانست.

  ارزیابی عملکردهای دلم

له ارزیابی عملکرد )عامل مورد بررسی و روش مسئ

ران و کارب یابی( سالیان زیادی است که پژوهشگرانارز

های را به چالش واداشته است. در گذشته از شاخص

-مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می

از  ناشیهای این اطالعات که ناکاراییکردند تا اینکه 

ا و رقابت بازار بود، آشکار هافزایش پیچیدگی سازمان

نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی  شد.

عملکرد به انقالبی در مدیریت عملکرد منجر شد و 

های مختلف فرایندهای متعددی برای استفاده سازمان

 که بعضی از آنها عبارتند از:  ایجاد شد

 مدل سینک و تاتل 

دل عملکرد یک سازمان ناشی از هفت در این م

وری، رد اثربخشی، کارایی، کیفیت، بهرهشاخص عملک

 ]11[ .کیفیت زندگی شغلی، نوآوری و سودآوری است

در این مقاله از شاخص کارایی برای طراحی سیستم 

ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی استفاده شده 

 است.

 ماتریس عملکرد 

رد سازمانی مختلف عملک هایاین مدل جنبه

های مالی و غیرمالی و جنبه های داخلی شامل جنبه

-میصورت یکپارچه مورد توجه قرار هو خارجی را ب

 . ]15[دهد

 هاکنندهمدل نتایج و تعیین 

کند که دو نوع شاخص عملکرد این مدل فرض می

هایی که به پایه، در هر سازمانی وجود دارد، شاخص

های ندهکنکه بر تعیینشوند و آنهایی نتایج مربوط می

 نتایج تمرکز دارند.

 هرم عملکرد 

هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی 

سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی شامل 
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کننده اثربخشی چهار سطح از اهداف است که بیان

 .]13[ سازمان و کارایی داخلی آن است

 کارت امتیازی متوازن 

کند که به منظور ارزیابی یم این مدل پیشنهاد

های از شاخص ایباید مجموعهعملکرد هر سازمانی 

این طریق مدیران عالی متوازن استفاده کرد تا از 

کلی از چهار جنبه مهم سازمانی مالی،  ینگاهبتوانند 

داخلی کسب و کار، مشتری و یادگیری و نوآوری 

 داشته باشند.

 نفعانتحلیل ذی 

 بندیبه دو گروه دستهنفعان در این مدل ذی

 نفعاننفعان کلیدی و غیرکلیدی. ذیشوند: ذیمی

های مان کنترل مستقیم دارند و خواستهکلیدی بر ساز

شود )مانند می آنها در اهداف سازمان متبلور

های کلیدی از مکانیسمنفعان غیرسهامداران( و ذی

نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود  خارجی

گذار نیستند گذاری اثرکنند و در هدفاستفاده می

 . ]14[ )مانند مشتریان(

  مدل تعالی سازمان(EFQM) 

این چارچوب شامل دو دسته عوامل جدا از هم 

 «نتایج»و « توانمندسازها»طورکلی به هاست که ب

شوند. توانمندسازها عبارتند از رهبری، تقسیم می

 نفعانیها، منافع و ذها و استراتژیکارکنان، سیاست

ز نتایج حاصل ا و فرآیندها. همچنین نتایج عبارتند از

 افراد، مشتریان، جامعه و عملکرد.

 ،رویکردهای فوق به ارزیابی عملکرد

 کندهای سنتی را بر طرف میهای روشمحدودیت

. این ولی هرکدام از آنها نیز نقاط ضعفی دارند

های کلی هستند های چارچوبرویکردها ارائه دهنده

های ارزیابی سازمان مدیران را در انتخاب شاخص و

 دهند.یاری می

-مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد قطب بنابراین

های علمی بر اساس اهداف پژوهشی این واحدها 

علمی در  قطب 16طراحی و به صورت نمونه برای 

است. در این مقاله ابتدا  شدهدانشگاه امیرکبیر اجرا 

گردد و سپس نتایج آن مدل طراحی شده تشریح می

 شود.ارائه می

 های علمیمدل ارزیابی عملکرد قطب  -2

های علمی در شکل مدل ارزیابی عملکرد قطب

( نشان داده شده است. در این مدل ارزیابی عملکرد 1)

های دستاوردها به عنوان خروجی، بر اساس شاخص

 وه استفاده از منابع به عنوان ورودی و درمیزان و نح

علمی که نسبت خروجی به  نهایت کارایی قطب

ورودی است، طراحی شده است. در واقع در این نظام 

ر مدیریت د ایهارزیابی عملکرد میزان کارایی تصمیم

خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد 

ی بر اساس علم دهد. کارایی هر قطبسنجش قرار می

های خروجی نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص

های ورودی شاخص به مجموع امتیازهای کسب شده

هایی که در یک قطب گردد. کلیه فعالیتمحاسبه می

. دشبندی شود مطالعه و سپس دستهانجام می علمی

های ورودی هر قطب علمی را به ( شاخص1جدول )

تجهیزات و بودجه  تفکیک منابع انسانی، امکانات و

های خروجی ( شاخص2جذب شده دولتی و جدول )

های کالن به را به تفکیک مرجعیت علمی، طرح

ها و جذب اعتبارات منظور تدوین نقشه راه، سایر طرح

م و المللی و سیستهای بینتشویقی، تقویت مشارکت

 دهد.سازمان را نشان می

 های در مدل ارزیابی عملکردهای ورودی و زیرشاخصشاخص -(1جدول )

 زیرشاخص شاخص ردیف

 منابع انسانی 1
 رئیس قطب علمی

 کارکنان اجرایی
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 امکانات و تجهیزات 2

 فضای اداری

 فضای آزمایشگاهی

 ارزش اقتصادی تجهیزات آزمایشگاهی و اداری و هزینه مواد مصرفی مرتبط

 ارزش بودجه جذب شده دولتی دولتیبودجه جذب شده  3

 

 
 مدل ارزیابی عملکرد قطب های علمی -(1شکل )

 ها در مدل ارزیابی عملکردهای خروجی و زیرشاخصشاخص -(2جدول )
 زیرشاخص شاخص ردیف

 مرجعیت علمی 1

 انتشارات

 ترویج قطب علمی

 نوآوری

2 

منظور تدوین های کالن ملی و زیربنایی بهطرح

های اساسی و طرحنقشه راه تخصصی و سایر 

 راهبردی و جذب اعتبارات تشویقی

 پروپوزال

 قرارداد

 درآمد

 رضایت مشتری

 جذب اعتبارات تشویقی

 المللیهای بینمشارکتتقویت 3

 همکاری با استادان خارجی

 های آموزشیها و کارگاهبرگزاری همایش

 های علمیعضویت در انجمنتفاهم نامه و 

 سیستم و سازمان 4
 سایت قطب علمی

 بروشور
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 زیرشاخص شاخص ردیف

 بازبینی برنامه راهبردی

 مجوز قطب علمی

 پژوهشگران جذب شده

 وضعیت مستندسازی و مدیریت دانش

 

 هادهی به شاخصوزن

 براساس موارد زیر طور عمدهبهها امتیاز شاخص

 دهی شده است:وزن

های علمی توسط های ارزیابی قطبفرم. 1

های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و کمیسیون

 ؛فناوری

ت علمی های علمی عضو هیئفعالیت . امتیازهای2

فعال پیشنهاد شده به عنوان هسته قطب توسط 

 ؛وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ه ب کهسته قط . امتیازهای کلیه مستندهای اعضای3

شود، ضرب می 1د در ضریب چاپ شده باش

که در آن از قطب  امتیازهای کلیه مستندهایی

ضرب شده  1.3د در ضریب علمی تشکر شده باش

که  با نام قطب  و امتیازهای کلیه مستندهایی

 شود؛ضرب می 2پ شده باشد در ضریب علمی چا

 هایاعضا و مقاله Hبا توجه به اهمیت  شاخص . 4

برای آن در نظر گرفته شده  زهای زیرداغ امتیا

 است:

 

 
 

 

های مرجعیت علمی امتیاز موارد مشابه در شاخص. 5

المللی به صورت زیر های بینشارکتو تقویت م

 :است

 
هایی که مرتبط با ارقام برای امتیازدهی به شاخص

، مانند رقم پروپوزال، رقم قرارداد منعقد هستندمالی 

که بر  شدههایی طراحی دسته منحنی غیرهشده و 

های مذکور های مالی شاخصاساس مبلغ فعالیت

-( منحنی2عنوان مثال شکل )هاند. بامتیازدهی شده

های کالن های استفاده شده در شاخص خروجی طرح

 دهد.را نشان می

 

 اعضا Hشاخص = امتیاز شاخص ×  10 
 

امتیاز امتیاز موارد مشابه شاخص مرجعیت علمی = ×  5/1

 المللیهای بینتقویت مشارکتشاخص موارد مشابه 

 

1.5
𝑛

= امتیاز ISIامتیاز مقاله × 10

 مقاالت داغ
 

(n )تعداد ارجاع = 
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های کالنهای استفاده شده در شاخص خروجی طرحمنحنی -(2شکل)

ابی عملکرد در این مدل از تجزیه و ارزی برای

تحلیل آماری بر اساس توزیع نرمال استفاده شده 

دسته مرتبط با  6است. به طور کلی طبقه بندی در 

ود. شتوزیع نرمال )میانگین و انحراف معیار( انجام می

های خروجی طبقه بندی در مورد کارایی و شاخص

ال ععالی، خوب، قابل قبول، متوسط و ضعیف و غیرف

ورودی )با های و در مورد شاخص شودمیطراحی 

ها در مخرج توجه به اینکه امتیازهای مرتبط با آن

، برداریگیرد( طبقات بیشترین بهرهفرمول قرار می

رداری ببرداری قابل قبول، بهرهبرداری بیشتر، بهرهبهره

برداری را برداری کمتر و کمترین بهرهمتوسط، بهره

 ایم.مدنظر قرار داده

 سازی مدلپیاده -3

که  شدتهیه  افزاریسازی مدل، ابتدا نرمبرای پیاده

بتواند هم کارایی الزم را داشته باشد و هم کلیه 

-های ورودی و خروجی را به تفکیک اندازهشاخص

 .کندگیری و برای ارزیابی اعمال 

 سازی مدلنتایج پیاده

قطب علمی دانشگاه  16برای اولین بار مدل در 

ها از روز داده 60. طی شدصنعتی امیرکبیر اجرا 

درستی اوری و پس از بررسی های علمی جمعقطب

 ها وارد برنامه نرم افزار گردید و ارزیابی انجام شد.آن

د( نتایج این ارزیابی را بر -3) الف( تا-3اشکال )

ورودی، مجموع  هایاساس کارایی، مجموع شاخص

های خروجی و شاخص خروجی مرجعیت شاخص

های کسب شده ( نیز مقایسه رتبه3علمی و جدول )

دهد. چون این های علمی را نشان میتوسط قطب

 رد بر اساس کارایی است، موارد زیرمدل ارزیابی عملک

 شود:مالحظه می
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 سال 3کارایی در  -الف(-3شکل )

 

 
 سال 3مجموع ورودی ها در  -ب(-3شکل )
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 سال 3مجموع خروجی های  -پ(-3شکل )

 

 
 سال 3مرجعیت علمی  -د(-3شکل )

 

 های علمیهای علمی در طرح ارزیابی عملکرد قطبهای کسب شده توسط قطبمقایسه رتبه -(3جدول )

 نام قطب علمی ردیف
رتبه متوسط کارایی 

 سال 3در 

ها ورودیرتبه مجموع 

 سال 3در 

رتبه مجموع 

 سال 3ها در خروجی

رتبه مرجعیت 

 سال 3علمی در 

 متوسط متوسط برداری متوسطبهره متوسط Aقطب علمی  1

 متوسط متوسط برداری قابل قبولبهره قابل قبول Bقطب علمی 2

 متوسط متوسط برداری بیشتربهره ضعیف Cقطب علمی 3

 متوسط ضعیف برداری قابل قبولبهره متوسط Dقطب علمی  4

 عالی خوب برداری متوسطبهره قابل قبول Eقطب علمی  5

 ضعیف متوسط برداری متوسطبهره ضعیف Fقطب علمی  6

 قابل قبول قابل قبول برداری کمتربهره خوب Gقطب علمی  7

 متوسط متوسط برداری بیشتربهره متوسط Hقطب علمی  8
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 نام قطب علمی ردیف
رتبه متوسط کارایی 

 سال 3در 

ها ورودیرتبه مجموع 

 سال 3در 

رتبه مجموع 

 سال 3ها در خروجی

رتبه مرجعیت 

 سال 3علمی در 

 قابل قبول قابل قبول برداری قابل قبولبهره قبولقابل  Iقطب علمی  9

 عالی عالی برداری قابل قبولبهره خوب Jقطب علمی  10

 متوسط متوسط برداری بیشتربهره ضعیف Kقطب علمی  11

 قابل قبول متوسط برداری قابل قبولبهره قابل قبول Lقطب علمی  12

 متوسط متوسط برداری کمتربهره متوسط Mقطب علمی  13

 قابل قبول قابل قبول برداری بیشتربهره متوسط Nقطب علمی  14

 خوب قابل قبول برداری کمتربهره خوب Oقطب علمی  15

 متوسط متوسط برداری قابل قبولبهره متوسط Pقطب علمی  16

 

چون این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی 

 شود:مالحظه می زیراست، موارد 

امکانات ورودی کمتری های علمی از هرچه قطب

های متوسط و قابل قبول با خروجی کننداستفاده 

ه دست آورند کههای باالیی در کارایی بتوانند رتبهمی

با استفاده از امکانات کمتر  Oو   Gهای علمی قطب

-های خوب در کارایی شدهورودی موفق به احراز رتبه

های علمی قابلیت دریافت امکانات قطباند. این 

ورودی بیشتر از دانشگاه مانند فضا، نیروی انسانی و 

 بودجه را دارند.

های های علمی در محدودههای قطباگر ورودی

، برداری بیشتر قرار گیردبرداری و بهرهبیشترین بهره

-یعنی از امکانات ورودی بیشتر نسبت به سایر قطب

ی هایوند، حتی با تولید خروجیمند شهای علمی بهره

ی های پایینها در رتبهدر محدوده قابل قبول کارایی آن

که این  C و  N های علمیگیرند، مانند قطبقرار می

های علمی از های علمی نسبت به سایر قطبقطب

اند و قابلیت مند شدهامکانات ورودی بیشتری بهره

 ا ندارند.دریافت امکانات ورودی بیشتر از دانشگاه ر

ها در محدوده های علمی که کارایی آناکثر قطب

ها و متوسط و قابل قبول است، در مورد ورودی

ها نیز در این محدوده قرار دارند که باید خروجی

 میزان خروجی خود را افزایش دهند.

 های علمی که رتبه کارایی آنها ضعیف استقطب

ت عمده مربوط به خروجی ضعیف آنها اسطور بهو 

شناسی شوند و در راستای رفع مسائل و باید آسیب

جدی از طرف دانشگاه اتخاذ  هایمشکالت آنها اقدام

 . (C ،F ،Kهای علمی شود. )مانند قطب

تواند با شود دانشگاه میهمانطور که مالحظه می

های علمی در مورد اختصاص توجه به عملکرد قطب

-صمیمهای علمی تبه قطب های بیشتردیدادن ورو

ها های علمی که عملکرد آنو نیز قطب کندگیری 

 رفع مسائل شناسی شود و برایضعیف است، آسیب

جدی از طرف دانشگاه اتخاذ شود.  هایامها اقدآن

، های علمیدانشگاه با ایجاد فضای رقابت بین قطب

 دهد.ها را کنترل و بهبود میعملکرد ان

کشور منجر های کارگیری این مدل در دانشگاههب

-های علمی میبه شناسایی نقاط ضعف و قوت قطب

شود و به هدف اصلی آموزش عالی و دانشگاه در 

توسعه پایدار که تربیت نیروی متخصص برای 

ای حال و آینده و انجام پژوهش و پاسخگویی به نیازه

که در نهایت  غیره برای رفع نیازهای جامعه است

 یازهای چهل و یاگوی نالتحصیالن کنونی پاسخفارغ

باشند، کمک شایان توجهی  پنجاه سال دنیای آینده

 .کندمی
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 گیرینتیجه -4

مدل جامعی برای  همانطور که مالحظه شد

طور ههای علمی طراحی و بارزیابی عملکرد قطب

های علمی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمونه برای قطب

های این مدل شاخصسازی و اجرا شده است. در پیاده

های منابع انسانی، امکانات و تجهیزات ورودی با عنوان

های خروجی و بودجه جذب شده دولتی و شاخص

 بنائیهای کالن ملی و زیرلمی، طرحمرجعیت ع شامل

 ها یمنظور تدوین نقشه راه تخصصی و سایر طرحهب

اساسی و راهبردی و جذب اعتبارات تشویقی، تقویت 

-و سازمان دسته المللی و سیستمهای بینمشارکت

ی به همراه هایبندی شده و برای هر مورد شاخص

تعیین و بر اساس نوع شاخص و  مربوط امتیازهای

هایی طراحی و امتیازهای مولاولویت آن نمودارها و فر

ه است. این مدل بر اساس کارایی محاسبه شد مربوط

مدیریت در  هایاست و در واقع میزان کارایی تصمیم

بهینه از منابع و امکانات را مورد خصوص استفاده 

 دهد.سنجش قرار می

گیری شده از نمودار برای ارزیابی مقادیر اندازه

است. استفاده از این مدل در کلیه  استفاده شده آماری

ه ک شوددارنده قطب علمی پیشنهاد می هایدانشگاه

-های قطبسزایی در اهداف و رسالتهتواند اثر بمی

 اشد.های علمی داشته ب
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Determining Evaluation Indicators of the Performance of 

Centers of Excellence 
 

N.Sheikhan1, F. Bakhtiarinejad 

 

 

Higher education introduces a type of investment in human resources that 

helps to sustainable development by providing and promoting science, 

technology, creativity and expertise. Also, higher education promotes science 

and creates new knowledge by basic and applied researches. In the recent 

decade, much attention has been paid to the sustainable scientific development 

in Iran. 
Centers of excellence are established with the aim of collecting and 

organizing capable faculty members to develop science frontiers and 

sustainable development of science and technology in universities. Considering 

the aims of establishing centers of excellence, Continuous evaluation of these 

centers is important and useful by defined indicators. In this paper, a new model 

is developed to evaluate the performance of the centers of excellence and as a 

case study is applied to the centers of excellence of Amirkabir University of 

Technology. One of the results of this evaluation can be used for identification 

of useful and effective activities of centers of excellent and is suitable for 

guiding them to a right position. Furthermore, determining and using an 

indicator can result in comparison and competition between different centers so 

that serious measures can be done about them; to direct and better support of 

them or eliminating the centers that have weak performance. 
 

Keywords: Centers of excellence, Sustainable development, Capable faculty members, 

Performance, Evaluation model, Indexes, Competition 
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